
TRANSAMÉRICA ILHA DE COMANDATUBA RECEBE CERTIFICADO SELO VERDE  
Compromisso com meio ambiente norteia ações do empreendimento  

 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba anuncia a conquista do ‘Selo verde’, um 
certificado de destaque ambiental concedido pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo. A certificação é emitida após rigorosa pesquisa do veículo junto a órgãos como Ibama, 
Cetesb, secretarias estaduais e municipais do Meio Ambiente, entre outros.  
 
O selo tem como foco incentivar e premiar empresas comprometidas com a qualidade de vida 
da comunidade e que garantem um meio ambiente saudável, além de participarem de forma 
atuante e responsável em projetos ambientais.  
 
“Além do reconhecimento do ‘Selo Verde’ estamos comemorando a contribuição do Hotel 
Transamérica Ilha de Comandatuba à prevenção dos recursos naturais, por meio de programas 
de racionalização do uso de energia, coleta seletiva de lixo e redução do consumo da água”, 
festeja Heber Guarrido. 

 
 
Projetos  
Desde a sua inauguração, em 1989, a preocupação com a sustentabilidade está presente na 
vida de todos que fizeram ou fazem parte do Transamérica Comandatuba. O resort desenvolve 
ações que envolvem a comunidade local na construção de projetos de sustentabilidade 
adequados à realidade. A preservação ambiental é um dos pilares do hotel que executa 
atividades com a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e o Instituto Ecotuba voltadas 
para a preservação da fauna e flora local, além da pesquisa de soluções ambientais para a 
compostagem de lixo e resíduos, a produção de biodiesel e a reutilização segura de água para 
irrigação.  

 
Diversos projetos sociais e ambientais implantados pelo hotel melhoram a qualidade de vida da 
população e garantem o equilíbrio ecológico na Ilha de Comandatuba. A ida do hotel para a 
Ilha de Comandatuba levou desenvolvimento para a região, empregando a maioria de seus 
moradores e melhorando a qualidade de vida e o crescimento da população. 

 
Do esgoto, que passa por um moderno processo anaeróbico, ao lixo orgânico, que é tratado na 
usina de compostagem e transformado em adubo, cada área que compõe a infraestrutura do 
hotel adota ações que revelam o respeito ao meio ambiente. 

 
Todo óleo residual é vendido para empresa de re-refino, cadastrada na Agência Nacional de 
Petróleo – ANP, para fins de reciclagem. A reciclagem do lixo é realizada através da coleta 
seletiva de vidro, plástico, metal e papel que são separados e comercializados. O restante do 
lixo é compactado, refrigerado e depositado em um aterro sanitário no município de Una. 

 
Para a população de Una e Canavieiras é realizado um trabalho de conscientização ambiental 
em conjunto com a ONG Ecotuba. Para permitir uma maior interação das comunidades à 
estrutura do Hotel Transamérica e vice-versa, são organizadas mostras culturais onde 
moradores locais demonstram atividades como saída de jangada, canoa, subida de coqueiros, 
lançamento de tarrafa e demonstração de capoeira. Da mesma forma, são organizadas 
excursões com membros da comunidade para conhecer a estrutura do hotel como campo de 
golfe, aeroporto e áreas de passeio. 
 
Sobre o Hotel Transamérica Comandatuba: 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é o primeiro e um dos mais luxuosos resorts do 
Brasil. Localizado no município de Una (BA), no litoral sul da Bahia, ele oferece uma 
infraestrutura de grandes dimensões. Conforto, requinte e privacidade se reúnem em uma 
paisagem preservada da Mata Atlântica. São 363 unidades entre apartamentos, suítes e 
bangalôs. Um diferencial é o aeroporto a 10 minutos do hotel, com capacidade para receber 
aviões de grande porte e com estrutura de apoio para voos privados e comerciais.  
 
 
 



Lazer: 
O projeto de paisagismo e arquitetura do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba integra-se 
à paisagem natural com uma piscina que serpenteia os jardins do hotel com cascatas e 
profundidades diferenciadas. As crianças contam com espaços e monitores especialmente 
treinados para guiar atividades de diversão a partir dos quatro anos de idade, além de serviço 

de baby-sitter (que pode ser solicitado à recepção) e atendimento médico 24 horas (não 
incluso na diária). As opções de lazer e esporte variam de arco e flecha a tênis e pesca. 
Também é possível locar equipamentos e marcar aulas para a prática de esportes náuticos. 
Academia de ginástica, salão de beleza, lojas de presentes e conveniência são outros serviços 
oferecidos pelo maior resort brasileiro. Para relaxar e revigorar corpo e mente, o Spa 
Comandatuba by Clarins disponibiliza massagens, banhos e rituais energizantes em pacotes 
variados de tratamentos para os hóspedes. A área de gastronomia apresenta cinco bares e 
quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a exemplares da culinária 
internacional em dias temáticos. 
 
Centro de Eventos Comandatuba: 
Considerado um dos maiores da América Latina, o Centro de Eventos Comandatuba com 
6.548,26 m² de instalações, é dividido em 26 salas com quatro salões grandes moduláveis de 
440m2 cada, ideal para qualquer tipo de evento, sejam palestras, exposições e shows. 
Com grande flexibilidade para receber diversos tipos de eventos para até 1.200 pessoas, o 
Centro de Eventos Comandatuba está próximo da recepção do hotel. Com arquitetura 
projetada com pé direito máximo de 8 metros, a área principal, com 1.760 m² que permite a 
realização simultânea de vários eventos. O staff é altamente qualificado e atende de forma 

ágil os clientes.  
 
Golfe: 
Com área total ocupada de 780 mil m2, dos quais 222 mil são de grama, o campo de golfe 
passou a agregar o Transamérica Comandatuba a partir de 2000. Batizado de Comandatuba 
Ocean Course, o campo conta com 18 buracos, com 6.928 vds. Eleito pela revista Golf Digest 
como um dos melhores campos de golfe do Brasil. Todos os anos o resort é procurado por 
organizações de golfe para parcerias com campeonatos. Entre os eventos de golfe que já 
foram sediados no resort estão Circuito Conheça o Brasil Jogando Golfe, Caras One Day Golfe, 
Copa Rei da Espanha, Open de Golfe e Golfe Senior. 
O projeto do campo de golfe é assinado pelo arquiteto americano Dan Blankenship. O campo 
está totalmente integrado a paisagem natural da ilha, entre o mar e o mangue, em um 
ambiente dominado por coqueiros centenários, dunas de areia, lindos lagos e vegetação 
nativa. Apresenta ondulações e desníveis suaves que, associados aos ventos oceânicos e aos 
bancos de areia, intensificam o prazer de jogar no resort e desafiam as habilidades dos 
jogadores. O Comandatuba Ocean Course está credenciado para receber disputas do circuito 
internacional. O The Ocean View Bar integra o complexo que conta ainda com uma loja 

especializada em acessórios. 
 

 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
Siga o Transamérica Comandatuba no Twitter (@htcomandatuba), no Facebook 
(facebook.com/TransaméricaComandatuba) e agora no Instagram (#comandatuba). 
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Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora  
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